
TÆND GNISTEN foregår i Huset Venture, 
Telegrafvej 4, Ballerup. 

MOTIONSDELEN foregår i motionssalen i 
Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, Farum.

Visitation: 
Du vil før tilmelding blive tilbudt en 
visitationssamtale med den socialfaglige 
konsulent og evt. også med bevægel-
seskonsulenten for at kunne træffe den 
rigtige beslutning.

For yderligere information: 

Lone Gregaard
tlf.: 4213 3080
mail: loneg@husetventure.dk

Susanne Juulsgaard 
tlf.: 4213 3085
mail: susanne.juulsgaard@hv-oest.dk.

SAMARBEJDSPARTNERE

Huset Venture Storkøbenhavn
Telegrafvej 4, opgang 2, 1. sal
Tlf.: 4213 3090

husetventure.dk
kontakt@hv-oest.dk

TÆND GNISTEN
Livet former sig ikke altid, som man forventer.

Men selvom man er blevet ramt af ulykke eller sygdom, kan man godt 
få styringen over sit liv tilbage.

TÆND GNISTEN er et samarbejde mellem to verdener, som tilsammen 
kan hjælpe dig med at finde vej til en ny hverdag med job.



PÅ VEJ MOD JOB

Den ene del af forløbet står idrætsinitiati-
vet, ”Running With No Legs”, for. Denne del 
handler om at finde ressourcer, overskud og 
styrke ved hjælp af bevægelse og meget 
let motion. 

Bag initiativet står en række mennesker, 
som har været ramt af ulykker – eksempel-
vis har en af stifterne mistet begge ben ved 
en sprængningsulykke. Men han er kommet 
videre og har fået vendt situationen til en 
styrke.

Den anden del er hjælp til beskæftigelse 
via den socialøkonomiske virksomhed, 
Huset Venture. 90% af de ansatte har en 
funktionsnedsættelse pga. handicap, ulykke 
eller sygdom og har derfor alle personlig 
erfaring med at komme igennem store 
forandringer. 

Huset Venture Storkøbenhavn arbejder 
dagligt bl.a. med rådgivning og jobskabelse 
til mennesker med nedsat erhvervsevne.

FORLØB OG VISITATION

TÆND GNISTEN indeholder:
Individuelt tilpasset bevægelse 1-2 gange 
ugentlig. Via bevægelsen udvikler du fysisk 
velvære og overskud, samt fællesskab med 
ligestillede kursister. 

Træningsholdet består af 6-12 personer 
med en baggrund, der ligner din. Bevægel-
sesvejledningen udføres af professionelt 
uddannede instruktører, ofte fysioterapeu-
ter, så der 100% kan tages hensyn til dine 
udfordringer. 

Idrætsinstruktøren har selv en baggrund, 
som har medført store ændringer i hans 
eller hendes liv.

Beskæftigelsesmæssig og socialfaglig 
indsats 1-2 gange ugentligt. Personlig 
rådgivning, samtaler og coaching. Planlæg-
ning, mål og jobsøgning ud fra dine ønsker 
og muligheder.  

Kontakt til virksomheder, uddannelser, 
træningsforløb og opkvalificering. 
 
Rådgiverne har selv nedsat erhvervsevne 
og stor faglig viden om både psykiske og 
fysiske udfordringer.

TÆND GNISTEN foregår i en afslappet og 
rolig atmosfære og i et tempo, der ta-
ger højde for din situation – og aktuelle 
tilstand.

Forløbet starter 21. november 2016 eller 
efter aftale. Det varer op til 18 uger med 
efterfølgende mulighed for mentoropfølg-
ning. Der vil gennemsnitlig være 3 møde-
dage om ugen á 3-4 timer.

FIND DIN GLEMTE STYRKE

Har livet givet dig svære udfordringer? 
Måske har du været ude for voldsomme 
oplevelser i forbindelse med sygdom, 
ulykke, arbejde eller andet. Måske hindrer 
angst, stress eller psykisk sårbarhed dig i 
det, du gerne vil med din fremtid. 

Har du svært ved at bryde negative vaner, 
se nye muligheder for en positiv fremtid og 
igen at komme i arbejde?

Få hjælp fra mennesker, der har været der 
selv og har personlige erfaringer med at 
vende udfordringer til fordele!

TÆND GNISTEN er et samarbejde 
mellem to verdener, som tilsammen 
kan hjælpe dig med at finde vej til 
en ny hverdag med job.


